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ogólne
KONWENCJA

o ochronie dzieci i wspó pracy w dziedzinie przysposobienia mi!dzynarodowego,
sporz dzona w Hadze dnia 29 maja 1993 r.
(Dz. U. z dnia 17 maja 2000 r.)

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
podaje do powszechnej wiadomo!ci:
W dniu 29 maja 1993 r. zosta"a sporz dzona w Hadze Konwencja o ochronie dzieci i wspó"pracy w
dziedzinie przysposobienia mi#dzynarodowego w nast#puj cym brzmieniu:
Przek"ad
KONWENCJA
o ochronie dzieci i wspó pracy w dziedzinie przysposobienia mi!dzynarodowego
Pa$stwa-sygnatariusze niniejszej konwencji,
uznaj c, %e dla pe"nego, harmonijnego rozwoju osobowo!ci dziecko powinno dorasta& w !rodowisku
rodziny, w atmosferze szcz#!cia, mi"o!ci i zrozumienia,
przypominaj c, %e dla ka%dego pa$stwa spraw nadrz#dn powinno by& stosowanie odpowiednich
!rodków w celu umo%liwienia dziecku pozostania pod opiek jego naturalnej rodziny,
uznaj c, %e przysposobienie mi#dzynarodowe mo%e przynie!& korzy!& w postaci zapewnienia sta"ej
rodziny dziecku, dla którego nie mo%na znale'& odpowiedniej rodziny w pa$stwie jego pochodzenia,
przekonane o konieczno!ci zastosowania !rodków gwarantuj cych, %e przysposobienia
mi#dzynarodowe b#d dokonywane w najlepszym interesie dziecka i z poszanowaniem jego
fundamentalnych praw, jak równie% zapobiegaj cych uprowadzaniu i sprzeda%y dzieci oraz handlowaniu
nimi,
pragn c ustanowi& w tym celu wspólne postanowienia, bior c pod uwag# zasady wyra%one w
mi#dzynarodowych dokumentach, a w szczególno!ci w Konwencji o prawach dziecka Organizacji
Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. i w Deklaracji Narodów Zjednoczonych o
spo"ecznych i prawnych zasadach ochrony i dobra dzieci, ze szczególnym uwzgl#dnieniem praktyki w
zakresie przysposobienia i umieszczania w rodzinie zast#pczej w skali krajowej i mi#dzynarodowej
(Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego 41/85 z dnia 3 grudnia 1986 r.),
uzgodni"y nast#puj ce postanowienia:

Rozdzia I

Zakres zastosowania konwencji
Artyku 1
Niniejsza konwencja ma na celu:
a) stworzenie zabezpiecze$ gwarantuj cych, i% przysposobienia mi#dzynarodowe s dokonywane w
najlepszym interesie dziecka i z poszanowaniem jego fundamentalnych praw, uznanych w prawie
mi#dzynarodowym;
b) stworzenie systemu wspó"pracy mi#dzy Umawiaj cymi si# Pa$stwami w celu zapewnienia
korzystania z tych zabezpiecze$, a tym samym zapobiegania uprowadzaniu i sprzeda%y dzieci
oraz handlowaniu nimi;
c) zapewnienie uznawania w Umawiaj cych si# Pa$stwach przysposobie$ dokonanych zgodnie z
konwencj .
Artyku 2
1. (1) Konwencj# stosuje si#, je%eli dziecko maj ce zwyk"y pobyt w jednym Umawiaj cym si#
Pa$stwie (pa$stwo pochodzenia) zosta"o, jest lub b#dzie wywiezione do innego Umawiaj cego si#
Pa$stwa (pa$stwo przyjmuj ce) b d' po jego przysposobieniu w pa$stwie pochodzenia przez ma"%onków
lub osob# maj cych zwyk"y pobyt w pa$stwie przyjmuj cym albo w celu takiego przysposobienia w
pa$stwie przyjmuj cym lub w pa$stwie pochodzenia.
2. Konwencja odnosi si# jedynie do tych przysposobie$, które tworz stosunek pokrewie$stwa, jaki
istnieje mi#dzy rodzicami a dzieckiem.
Artyku 3
Konwencji nie stosuje si#, je%eli zgoda, o której mowa w artykule 17 punkt c), nie zosta"a wyra%ona
przed uko$czeniem przez dziecko osiemnastego roku %ycia.
Rozdzia II
Warunki przysposobie" mi!dzynarodowych
Artyku 4
Przysposobienie, do którego odnosz si# postanowienia konwencji, mo%e mie& miejsce jedynie
wówczas, gdy w"a!ciwe organy pa$stwa pochodzenia:
a) ustali"y, %e dziecko mo%e by& przysposobione;
b) stwierdzi"y po nale%ytym zbadaniu mo%liwo!ci umieszczenia dziecka w pa$stwie jego pochodzenia,
%e przysposobienie mi#dzynarodowe pozostaje w najlepszym interesie dziecka;
c) upewni"y si#, %e:
1) osoby, instytucje i organy, których zgoda jest konieczna do przysposobienia, uzyska"y niezb#dne
porady i w"a!ciwe informacje o konsekwencjach ich zgody, w szczególno!ci o utrzymaniu lub
ustaniu w wyniku przysposobienia stosunku prawnego mi#dzy dzieckiem a jego biologiczn
rodzin ,
2) takie osoby, instytucje i organy udzieli"y zgody dobrowolnie, w formie wymaganej przez prawo, i %e
zgoda ta zosta"a wyra%ona lub potwierdzona na pi!mie,
3) zgoda nie zosta"a uzyskana za zap"at lub wynagrodzeniem jakiegokolwiek innego rodzaju i nie
zosta"a ona odwo"ana, oraz
4) zgoda matki, je%eli jest ona wymagana, zosta"a wyra%ona po urodzeniu dziecka, oraz
d) upewni"y si#, maj c na wzgl#dzie wiek i stopie$ dojrza"o!ci dziecka, %e:
1) dziecku udzielono porad i %e zosta"o ono nale%ycie poinformowane o konsekwencjach
przysposobienia i jego zgody na przysposobienie, je%eli jest ona wymagana,
2) wzi#to pod uwag# %yczenia i opini# dziecka,
3) zgoda dziecka na przysposobienie, je%eli jest ona wymagana, zosta"a wyra%ona dobrowolnie, w
formie wymaganej przez prawo, i zosta"a wyra%ona lub potwierdzona na pi!mie, oraz

4) zgoda ta nie zosta"a uzyskana za zap"at lub wynagrodzeniem jakiegokolwiek rodzaju.
Artyku 5
Przysposobienie, do którego odnosz si# postanowienia konwencji, mo%e mie& miejsce tylko
wówczas, gdy w"a!ciwe organy pa$stwa przyjmuj cego:
a) stwierdzi"y, %e przyszli przysposabiaj cy s odpowiedni i w"a!ciwi do przysposobienia;
b) upewni"y si#, %e przysz"ym przysposabiaj cym udzielono niezb#dnych porad, oraz
c) (2) stwierdzi"y, %e dziecko jest lub b#dzie uprawnione do wjazdu i sta"ego pobytu w tym pa$stwie.
Rozdzia III
Organy centralne i instytucje upowa#nione
Artyku 6
1. Umawiaj ce si# Pa$stwo wyznaczy organ centralny do wykonywania zobowi za$, które zosta"y na
nie na"o%one przez konwencj#.
2. Pa$stwo zwi zkowe, pa$stwo, w którym obowi zuje kilka systemów prawnych, lub pa$stwo
posiadaj ce autonomiczne jednostki terytorialne mo%e wyznaczy& wi#cej ni% jeden organ centralny i
okre!li& terytorialny lub personalny zakres ich funkcjonowania. Pa$stwo, które skorzysta z tej mo%liwo!ci,
wyznaczy organ centralny, do którego mo%e by& kierowana ca"a korespondencja, w celu przekazania jej
w"a!ciwemu organowi centralnemu w tym pa$stwie.
Artyku 7
1. Organy centralne powinny wspó"pracowa& mi#dzy sob oraz popiera& wspó"prac# mi#dzy
w"a!ciwymi organami ich pa$stw dla zapewnienia ochrony dzieci i realizowania innych celów konwencji.
2. B#d one bezpo!rednio podejmowa& wszelkie odpowiednie kroki w celu:
a) dostarczania informacji o ustawodawstwie ich pa$stw w zakresie przysposobienia i innych
ogólnych informacji, takich jak dane statystyczne i wzory formularzy,
b) wzajemnego informowania si# o funkcjonowaniu konwencji oraz mo%liwie najskuteczniejszego
usuwania przeszkód w jej stosowaniu.
Artyku 8
Organy centralne b#d podejmowa& bezpo!rednio b d' za po!rednictwem w"adz publicznych lub
nale%ycie upowa%nionych instytucji wszelkie odpowiednie kroki, aby zapobiega& uzyskiwaniu
niestosownych korzy!ci maj tkowych lub innych w zwi zku z przysposobieniem, oraz b#d przeciwdzia"a&
wszelkim praktykom sprzecznym z celami konwencji.
Artyku 9
Organy centralne zastosuj bezpo!rednio b d' za po!rednictwem w"adz publicznych lub innych
w"a!ciwie upowa%nionych instytucji w ich pa$stwach wszelkie odpowiednie !rodki, w szczególno!ci w
celu:
a) zbierania, przechowywania i wymiany informacji dotycz cych sytuacji dziecka i przysz"ych
przysposabiaj cych w zakresie niezb#dnym dla dokonania przysposobienia,
b) upraszczania, prowadzenia i przyspieszania post#powania o przysposobienie,
c) popierania rozwoju poradnictwa dotycz cego przysposobienia i tworzenia placówek
poadopcyjnych w ich pa$stwach,
d) wymiany mi#dzy nimi sprawozda$ oceniaj cych do!wiadczenia w dziedzinie przysposobienia
mi#dzynarodowego,
e) udzielania informacji w zakresie, w jakim zezwala na to prawo ich pa$stwa, na uzasadnione
zapytania innych organów centralnych lub w"adz publicznych, dotycz cych sytuacji konkretnego
przysposobienia.

Artyku 10
Upowa%nienie mo%e zosta& udzielone i mo%e by& posiadane jedynie przez instytucje wykazuj ce swe
kompetencje do w"a!ciwego wykonywania zada$, jakie mog by& im powierzone.
Artyku 11
Instytucja upowa%niona powinna:
a) wykonywa& wy" cznie cele nie przynosz ce korzy!ci maj tkowych na warunkach i w granicach
okre!lonych przez w"a!ciwe organy pa$stwa upowa%niaj cego,
b) by& kierowana i obs"ugiwana przez osoby charakteryzuj ce si# nienagann postaw moraln i
wykszta"ceniem
lub
do!wiadczeniem
zawodowym
w
dziedzinie
przysposobienia
mi#dzynarodowego oraz
c) podlega& nadzorowi w"a!ciwych organów tego pa$stwa odno!nie do swojej struktury,
funkcjonowania i sytuacji finansowej.
Artyku 12
Instytucja upowa%niona w jednym Umawiaj cym si# Pa$stwie mo%e dzia"a& w innym Umawiaj cym
si# Pa$stwie tylko wówczas, gdy zezwol na to w"a!ciwe organy obu pa$stw.
Artyku 13
Ka%de Umawiaj ce si# Pa$stwo zawiadamia Sta"e Biuro Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego
Mi#dzynarodowego o wyznaczeniu organów centralnych oraz, w razie potrzeby, o zakresie ich zada$, jak
równie% o nazwie i adresie upowa%nionych instytucji.
Rozdzia IV
Warunki proceduralne przysposobienia mi!dzynarodowego
Artyku 14 (3)
Osoby maj ce zwyk"y pobyt w Umawiaj cym si# Pa$stwie, które zamierzaj przysposobi& dziecko na
sta"e zamieszka"e w innym Umawiaj cym si# Pa$stwie, powinny zwróci& si# do organu centralnego
pa$stwa ich zwyk"ego pobytu.
Artyku 15
1. Je!li organ centralny pa$stwa przyjmuj cego uzna, %e wnioskodawcy posiadaj kwalifikacje i s
zdolni do przysposobienia, sporz dza sprawozdanie obejmuj ce informacje o ich to%samo!ci,
kwalifikacjach, zdolno!ci do przysposobienia, ich sytuacji osobistej, rodzinnej i zdrowotnej, ich !rodowisku
spo"ecznym, powodach, dla których chc
przysposobi& dziecko, zdolno!ci do podj#cia si#
przysposobienia mi#dzynarodowego, jak równie% charakterystyk# dzieci, nad którymi b#d oni zdolni
sprawowa& opiek#.
2. Organ ten przesy"a sprawozdanie organowi centralnemu Pa$stwa pochodzenia.
Artyku 16
1. Je!li organ centralny pa$stwa pochodzenia uzna, %e dziecko mo%e by& przysposobione:
a) sporz dza sprawozdanie zawieraj ce informacje o to%samo!ci dziecka, jego zdolno!ci do
przysposobienia, jego pochodzeniu, !rodowisku spo"ecznym, jego sytuacji rodzinnej, historii
zdrowia jego i jego rodziny, jak równie% o jego szczególnych potrzebach;
b) bierze nale%ycie pod uwag# warunki wychowania dziecka, jak równie% jego pochodzenie etniczne,
religijne i kulturowe;

c) upewnia si#, %e zosta"y uzyskane zgody, o których mowa w artykule 4; oraz
d) stwierdza, w szczególno!ci na podstawie sprawozda$ dotycz cych dziecka i przysz"ych
przysposabiaj cych, %e przewidywane umieszczenie dziecka u nich le%y w nadrz#dnym interesie
dziecka.
2. Organ ten przekazuje organowi centralnemu pa$stwa przyjmuj cego swoje sprawozdanie o
dziecku, dowody uzyskania wymaganych zgód i uzasadnienie swojej decyzji dotycz cej umieszczenia
dziecka, dbaj c, aby nie ujawni& to%samo!ci matki i ojca, je!li w pa$stwie pochodzenia ich to%samo!& nie
podlega ujawnieniu.
Artyku 17
Ka%da decyzja w pa$stwie pochodzenia o powierzeniu dziecka przysz"ym przysposabiaj cym mo%e
by& podj#ta jedynie wówczas, gdy:
a) organ centralny tego pa$stwa upewni" si#, %e przyszli przysposabiaj cy wyrazili zgod#;
b) organ centralny pa$stwa przyjmuj cego zaaprobowa" t# decyzj# w przypadku, gdy jest to
wymagane przez prawo tego pa$stwa lub przez organ centralny pa$stwa pochodzenia; oraz
c) organy centralne obu pa$stw wyrazi"y zgod# na prowadzenie post#powania o przysposobienie;
oraz
d) zosta"o stwierdzone zgodnie z artyku"em 5, %e przyszli przysposabiaj cy s odpowiedni i w"a!ciwi
do przysposobienia oraz %e dziecko ma lub b#dzie mia"o pozwolenie na wjazd i sta"y pobyt w
pa$stwie przyjmuj cym.
Artyku 18
Organy centralne obu pa$stw podejm wszelkie niezb#dne kroki, aby dziecko otrzyma"o pozwolenie
na opuszczenie pa$stwa pochodzenia i na wjazd oraz sta"y pobyt w pa$stwie przyjmuj cym.
Artyku 19
1. Przekazanie dziecka do pa$stwa przyjmuj cego mo%e mie& miejsce jedynie wówczas, gdy zosta"y
spe"nione warunki przewidziane w artykule 17.
2. Organy centralne obu pa$stw zapewni , %e przekazanie b#dzie dokonane z zapewnieniem
pe"nego bezpiecze$stwa, we w"a!ciwych warunkach i, je%eli to mo%liwe, w towarzystwie
przysposabiaj cych lub przysz"ych przysposabiaj cych.
3. Je%eli przekazanie nie dojdzie do skutku, sprawozdania, o których mowa w artyku"ach 15 i 16,
zwraca si# organom, które je wys"a"y.
Artyku 20
Organy centralne b#d si# wzajemnie informowa"y o przebiegu post#powania w sprawie
przysposobienia oraz o !rodkach podj#tych w celu jego zako$czenia, jak równie% o przebiegu okresu
próbnego, je!li okres taki jest wymagany.
Artyku 21
1. Je%eli przysposobienie ma mie& miejsce po przekazaniu dziecka do pa$stwa przyjmuj cego, za!
organ centralny tego pa$stwa uzna, %e pozostawanie dziecka z przysz"ymi przysposabiaj cymi nie le%y
ju% w jego najlepszym interesie, podejmie on !rodki niezb#dne dla ochrony dziecka, w szczególno!ci w
postaci:
a) odebrania dziecka od osób, które zamierza"y je przysposobi&, i zorganizowania opieki
tymczasowej;
b) (4) bezzw"ocznego zapewnienia w porozumieniu z organem centralnym pa$stwa pochodzenia
nowego umieszczenia dziecka w celu jego przysposobienia lub, je!li to niemo%liwe, zastosowania
sta"ej opieki zast#pczej; przysposobienie dziecka mo%e mie& miejsce jedynie wówczas, gdy organ
centralny pa$stwa pochodzenia zosta" w"a!ciwie poinformowany o nowych przysz"ych
przysposabiaj cych;

c) w ostateczno!ci, zapewnienia powrotu dziecka, je!li jego interes tego wymaga.
2. Maj c na wzgl#dzie w szczególno!ci wiek i stopie$ dojrza"o!ci dziecka, zostanie wzi#te pod uwag#
jego zdanie i stosownie do okoliczno!ci uzyskana jego zgoda co do !rodków, jakie maj by& podj#te
zgodnie z niniejszym artyku"em.
Artyku 22
1. Zadania powierzone w niniejszym rozdziale organowi centralnemu mog by& wykonywane przez
w"adze publiczne lub instytucje upowa%nione zgodnie z rozdzia"em III, w granicach przewidzianych przez
prawo tego pa$stwa.
2. Ka%de Umawiaj ce si# Pa$stwo mo%e o!wiadczy& wobec depozytariusza konwencji, %e zadania
powierzone organowi centralnemu w artyku"ach od 15 do 21 mog by& wykonywane w tym pa$stwie, w
granicach przewidzianych przez prawo i pod kontrol w"a!ciwych organów tego pa$stwa, równie% przez
instytucje i osoby, które:
a) spe"niaj warunki prawo!ci, kompetencji zawodowej, do!wiadczenia i odpowiedzialno!ci,
wymagane przez to pa$stwo, oraz
b) charakteryzuj si# nienagann postaw moraln i wykszta"ceniem lub do!wiadczeniem
zawodowym w dziedzinie przysposobienia mi#dzynarodowego.
3. Umawiaj ce si# Pa$stwo, które z"o%y o!wiadczenie, o którym mowa w ust#pie 2, zawiadamia
Sta"e Biuro Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Mi#dzynarodowego o nazwach i adresach tych
instytucji i osób.
4. (5) Umawiaj ce si# Pa$stwo mo%e o!wiadczy& wobec depozytariusza konwencji, %e
przysposobienia dzieci maj cych zwyk"y pobyt na jego terytorium mog mie& miejsce jedynie wówczas,
gdy funkcje powierzone organom centralnym s wykonywane zgodnie z ust#pem 1.
5. Niezale%nie od jakiegokolwiek o!wiadczenia z"o%onego zgodnie z ust#pem 2 odpowiedzialno!& za
sprawozdania, o których mowa w artyku"ach 15 i 16, w ka%dym przypadku b#d ponosi"y organ centralny
lub inne organy albo instytucje, zgodnie z ust#pem 1.
Rozdzia V
Uznanie i skutki przysposobienia
Artyku 23
1. Przysposobienie potwierdzone przez w"a!ciwy organ pa$stwa, w którym przysposobienie mia"o
miejsce, jako dokonane zgodnie z konwencj , b#dzie uznawane za posiadaj ce obowi zuj c moc
prawn w innych Umawiaj cych si# Pa$stwach. W potwierdzeniu wskazuje si#, kiedy i przez kogo zosta"y
wyra%one zgody, o których mowa w artykule 17 punkt c).
2. Ka%de Umawiaj ce si# Pa$stwo w chwili podpisania, ratyfikacji, przyj#cia, zatwierdzenia lub
przyst pienia powiadamia depozytariusza konwencji o nazwie i zadaniach organu lub organów, które w
tym pa$stwie s w"a!ciwe do wydania potwierdzenia. Pa$stwo powiadamia tak%e depozytariusza o ka%dej
zmianie dotycz cej wyznaczonych organów.
Artyku 24
Uznania przysposobienia mo%na odmówi& w Umawiaj cym si# Pa$stwie jedynie w przypadku, gdy
przysposobienie jest oczywi!cie sprzeczne z jego porz dkiem publicznym, przy uwzgl#dnieniu
nadrz#dnego interesu dziecka.
Artyku 25
Ka%de Umawiaj ce si# Pa$stwo mo%e o!wiadczy& depozytariuszowi konwencji, %e nie b#dzie na jej
podstawie uznawa"o przysposobie$ dokonanych zgodnie z porozumieniem zawartym na podstawie
artyku"u 39 ust#p 2.
Artyku 26

1. Uznanie przysposobienia obejmuje uznanie:
a) prawnego stosunku pokrewie$stwa mi#dzy dzieckiem a przysposabiaj cymi, jaki istnieje mi#dzy
rodzicami a dzieckiem;
b) odpowiedzialno!ci rodzicielskiej za dziecko;
c) ustania dotychczasowego stosunku prawnego mi#dzy dzieckiem a jego matk i ojcem, je!li
przysposobienie wywo"uje taki skutek w Umawiaj cym si# Pa$stwie, w którym zosta"o ono
dokonane.
2. W przypadku gdy przysposobienie powoduje ustanie dotychczasowego stosunku prawnego
mi#dzy rodzicami a dzieckiem, dziecko korzysta w pa$stwie przyjmuj cym i w ka%dym innym
Umawiaj cym si# Pa$stwie, w którym przysposobienie jest uznane, z praw równych tym, jakie s
wynikiem przysposobienia wywo"uj cego taki skutek w ka%dym z tych pa$stw.
3. Postanowienia powy%szych ust#pów nie wy" czaj mo%liwo!ci zastosowania bardziej korzystnych
dla dziecka przepisów obowi zuj cych w Umawiaj cym si# Pa$stwie, które uznaje przysposobienie.
Artyku 27
1. Je%eli przysposobienie dokonane w pa$stwie pochodzenia nie powoduje ustania
dotychczasowego stosunku prawnego mi#dzy rodzicami a dzieckiem, mo%e ono zosta& w pa$stwie
przyjmuj cym, które uznaje przysposobienie zgodnie z konwencj , zmienione w przysposobienie
powoduj ce taki skutek:
a) je!li prawo pa$stwa przyjmuj cego na to pozwala; oraz
b) je!li zgody, o których mowa w artykule 4 punkt c) i d), zosta"y lub s wyra%one w celu takiego
przysposobienia.
2. Do decyzji o zmianie przysposobienia stosuje si# artyku" 23.
Rozdzia VI
Postanowienia ogólne
Artyku 28 (6)
Konwencja nie narusza jakichkolwiek przepisów prawnych pa$stwa pochodzenia, które wymagaj ,
aby przysposobienie dziecka maj cego zwyk"y pobyt w tym pa$stwie zosta"o tam w"a!nie dokonane, lub
które zakazuj umieszczenia dziecka w pa$stwie przyjmuj cym lub przekazania dziecka do pa$stwa
przyjmuj cego przed jego przysposobieniem.
Artyku 29
(aden kontakt mi#dzy przysz"ymi przysposabiaj cymi i rodzicami dziecka lub jak kolwiek inn
osob , która sprawuje opiek# nad dzieckiem, nie mo%e mie& miejsca, dopóki nie zostan spe"nione
warunki przewidziane w artykule 4 punkt a), b) i c) oraz w artykule 5 punkt a), chyba %e przysposobienie
ma miejsce mi#dzy cz"onkami rodziny lub zachowane s warunki ustalone przez w"a!ciwy organ pa$stwa
pochodzenia.
Artyku 30
1. W"a!ciwe organy Umawiaj cego si# Pa$stwa zapewni zachowanie posiadanych informacji
dotycz cych pochodzenia dziecka, w szczególno!ci dotycz cych to%samo!ci jego matki i ojca, jak równie%
przesz"o!ci zdrowotnej dziecka i jego rodziny.
2. Organy te zapewni dziecku lub jego przedstawicielowi dost#p do tych informacji wraz z
udzieleniem stosownych porad w zakresie, w jakim zezwala na to prawo tego pa$stwa.
Artyku 31

Z zastrze%eniem artyku"u 30, dane osobowe zebrane lub przekazane zgodnie z konwencj , w
szczególno!ci dane, o których mowa w artyku"ach 15 i 16, nie mog by& wykorzystane w innych celach
ni% te, dla których zosta"y zebrane lub przekazane.
Artyku 32
1. Nikt nie mo%e uzyska& niestosownej korzy!ci maj tkowej lub innej z tytu"u dzia"ania dotycz cego
przysposobienia mi#dzynarodowego.
2. Dopuszczalne jest jedynie pokrywanie kosztów i wydatków, w" cznie z rozs dnym
wynagrodzeniem dla osób, które by"y zaanga%owane w przeprowadzenie przysposobienia.
3. Kierownicy, zarz dzaj cy i pracownicy instytucji dzia"aj cych przy przysposobieniu nie mog
otrzymywa& wynagrodze$ zbyt wysokich w stosunku do wykonanych us"ug.
Artyku 33
W"a!ciwy organ, który stwierdzi, i% jakiekolwiek postanowienie konwencji nie jest przestrzegane lub
%e istnieje powa%ne ryzyko, i% mo%e ono nie by& przestrzegane, niezw"ocznie powiadomi o tym organ
centralny w swoim pa$stwie. Ten organ centralny b#dzie odpowiedzialny za zapewnienie, i% zastosowane
zostan odpowiednie !rodki.
Artyku 34
Je!li za% da tego w"a!ciwy organ pa$stwa, dla którego przeznaczony jest dokument, to do
dokumentu za" czone zostanie jego t"umaczenie wraz z potwierdzeniem zgodno!ci z orygina"em. Je%eli
nie postanowiono inaczej, t"umaczenia dokonuje si# na koszt przysz"ych przysposabiaj cych.
Artyku 35
W"a!ciwe organy Umawiaj cych si# Pa$stw b#d
post#powaniu o przysposobienie.

niezw"ocznie podejmowa"y dzia"ania w

Artyku 36
W stosunku do pa$stwa, w którym w dziedzinie przysposobienia istniej dwa (lub wi#cej) systemy
prawne, maj ce zastosowanie w ró%nych jednostkach terytorialnych:
a) (7) ka%de odwo"anie si# miejsca zwyk"ego pobytu w tym pa$stwie dotyczy miejsca sta"ego pobytu
w jednostce terytorialnej tego pa$stwa;
b) ka%de odwo"anie si# do prawa tego pa$stwa dotyczy prawa obowi zuj cego w odpowiedniej
jednostce terytorialnej;
c) ka%de odwo"anie si# do w"a!ciwych organów lub do w"adz publicznych tego pa$stwa dotyczy
organów powo"anych do dzia"ania w odpowiedniej jednostce terytorialnej;
d) ka%de odwo"anie si# do upowa%nionych instytucji w tym pa$stwie dotyczy upowa%nionych
instytucji w odpowiedniej jednostce terytorialnej.
Artyku 37
W stosunku do pa$stwa, w którym w dziedzinie przysposobienia istniej dwa (lub wi#cej) systemy
prawne maj ce zastosowanie do ró%nych kategorii osób, ka%de odwo"anie si# do prawa tego pa$stwa
dotyczy systemu prawnego okre!lonego przez prawo tego pa$stwa.
Artyku 38
Pa$stwo, w którym ró%ne jednostki terytorialne posiadaj w"asne zasady prawne w dziedzinie
przysposobienia, nie b#dzie zobowi zane do stosowania konwencji, je!li pa$stwo, w którym istnieje
jednolity system prawny, nie b#dzie równie% zobowi zane do jej stosowania.

Artyku 39
1. Konwencja nie uchyla dokumentów mi#dzynarodowych, których stronami s Umawiaj ce si#
Pa$stwa i które zawieraj postanowienia dotycz ce spraw uregulowanych niniejsz konwencj , chyba %e
pa$stwa zwi zane takimi dokumentami z"o% odmienne o!wiadczenie.
2. Ka%de Umawiaj ce si# Pa$stwo mo%e zawrze& z jednym lub z kilkoma Umawiaj cymi si#
Pa$stwami porozumienia w celu u"atwienia stosowania konwencji w ich stosunkach wzajemnych.
Porozumienia te mog uchyla& wy" cznie postanowienia artyku"ów od 14 do 16 i artyku"ów od 18 do 21.
Pa$stwa, które zawar"y takie porozumienie, przeka% jego kopi# depozytariuszowi konwencji.
Artyku 40
Do niniejszej konwencji nie mog by& sk"adane %adne zastrze%enia.
Artyku 41
Konwencja b#dzie stosowana do ka%dego wniosku, o którym mowa w artykule 14, otrzymanym po
wej!ciu w %ycie konwencji w stosunku do pa$stwa przyjmuj cego i pa$stwa pochodzenia.
Artyku 42
Sekretarz Generalny Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Mi#dzynarodowego b#dzie zwo"ywa" w
regularnych odst#pach czasu Komisj# Specjaln w celu oceny praktycznego funkcjonowania konwencji.
Rozdzia VII
Postanowienia ko"cowe
Artyku 43
1. Konwencja jest otwarta do podpisu przez pa$stwa, które by"y cz"onkami Haskiej Konferencji Prawa
Prywatnego Mi#dzynarodowego w czasie jej XVII Sesji, oraz przez inne pa$stwa, które uczestniczy"y w tej
Sesji.
2. Konwencja podlega ratyfikacji, przyj#ciu lub zatwierdzeniu; dokumenty ratyfikacji, przyj#cia lub
zatwierdzenia b#d sk"adane w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Królestwa Niderlandów, które b#dzie
depozytariuszem konwencji.
Artyku 44
1. Ka%de inne pa$stwo mo%e przyst pi& do konwencji po jej wej!ciu w %ycie zgodnie z artyku"em 46
ust#p 1.
2. Dokument przyst pienia zostanie z"o%ony u depozytariusza.
3. Przyst pienie b#dzie obowi zuj ce jedynie w stosunkach mi#dzy pa$stwem przyst#puj cym a
tymi Umawiaj cymi si# Pa$stwami, które nie zg"osz sprzeciwu do jego przyst pienia w ci gu 6 miesi#cy
po otrzymaniu zawiadomienia przewidzianego w artykule 48 punkt b). Sprzeciw taki mo%e by& równie%
zg"oszony przez pa$stwa w chwili ratyfikacji, przyj#cia lub zatwierdzenia przez nie konwencji,
pó'niejszych ni% przyst pienie. O ka%dym takim sprzeciwie b#dzie powiadamiany depozytariusz.
Artyku 45
1. Pa$stwo obejmuj ce dwie (lub wi#cej) jednostki terytorialne, w których w sprawach uregulowanych
w konwencji stosuje si# ró%ne systemy prawne, mo%e w chwili podpisania, ratyfikacji, przyj#cia,
zatwierdzenia lub przyst pienia o!wiadczy&, %e niniejsz konwencj# stosuje si# do wszystkich tych
jednostek terytorialnych lub tylko do jednej albo kilku z nich, i mo%e w ka%dym czasie zmieni& to
o!wiadczenie sk"adaj c inne o!wiadczenie.

2. O!wiadczenia te zostan z"o%one depozytariuszowi i okre!l wyra'nie jednostki terytorialne, do
których konwencja ma zastosowanie.
3. Je!li pa$stwo nie z"o%y o!wiadczenia, o którym mowa w niniejszym artykule, konwencja b#dzie
mia"a zastosowanie na ca"ym terytorium tego pa$stwa.
Artyku 46
1. Konwencja wchodzi w %ycie pierwszego dnia miesi ca nast#puj cego po up"ywie trzech miesi#cy
od dnia z"o%enia trzeciego dokumentu ratyfikacji, przyj#cia lub zatwierdzenia, przewidzianych w artykule
43.
2. Nast#pnie konwencja wejdzie w %ycie:
a) w stosunku do ka%dego pa$stwa, które odpowiednio ratyfikowa"o, przyj#"o, zatwierdzi"o lub
przyst pi"o do niej, pierwszego dnia miesi ca nast#puj cego po up"ywie trzech miesi#cy od dnia
z"o%enia przez nie dokumentu ratyfikacji, przyj#cia, zatwierdzenia lub przyst pienia;
b) w stosunku do jednostek terytorialnych, na które konwencja zosta"a rozci gni#ta zgodnie z
artyku"em 45, pierwszego dnia miesi ca nast#puj cego po up"ywie trzech miesi#cy od dnia
z"o%enia o!wiadczenia, o którym mowa w tym artykule.
Artyku 47
1. Ka%de pa$stwo-strona konwencji mo%e j wypowiedzie& w drodze pisemnej notyfikacji
przekazanej do depozytariusza.
2. Wypowiedzenie nabiera mocy pierwszego dnia miesi ca nast#puj cego po up"ywie dwunastu
miesi#cy od dnia otrzymania pisemnej notyfikacji przez depozytariusza. Je%eli w pisemnej notyfikacji
wskazano d"u%szy okres, po jakim wypowiedzenie nabiera mocy, wypowiedzenie nabiera mocy po up"ywie
tego okresu.
Artyku 48
Depozytariusz b#dzie informowa" pa$stwa-cz"onków Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego
Mi#dzynarodowego i inne pa$stwa, które uczestniczy"y w XVII Sesji, jak równie% pa$stwa, które
przyst pi"y do konwencji zgodnie z artyku"em 44, o:
a) z"o%eniu podpisów, ratyfikacjach, przyj#ciach i zatwierdzeniach, o których mowa w artykule 43;
b) przyst pieniach i sprzeciwach do przyst pie$, o których mowa w artykule 44;
c) dniu wej!cia w %ycie konwencji, zgodnie z artyku"em 46;
d) o!wiadczeniach i wyznaczeniach, o których mowa w artyku"ach 22, 23, 25 i 45;
e) porozumieniach wymienionych w artykule 39;
f) wypowiedzeniach, o których mowa w artykule 47.
Na dowód czego ni%ej podpisani, odpowiednio upowa%nieni, podpisali niniejsz konwencj#.
Sporz dzono w Hadze dnia 29 maja 1993 r. w j#zykach francuskim i angielskim, przy czym obydwa
teksty s jednakowo autentyczne, w jednym egzemplarzu, który zostanie z"o%ony w archiwach Rz du
Królestwa Niderlandów i którego uwierzytelnione kopie zostan przekazane drog dyplomatyczn
ka%demu z pa$stw b#d cych cz"onkiem Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Mi#dzynarodowego w
czasie jej XVII Sesji, jak równie% ka%demu innemu pa$stwu, które wzi#"o udzia" w tej Sesji.
Po zapoznaniu si# z powy%sz konwencj , w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej o!wiadczam, %e:
- zosta"a ona uznana za s"uszn zarówno w ca"o!ci, jak i ka%de z postanowie$ w niej zawartych;
- jest przyj#ta, ratyfikowana i potwierdzona;
- b#dzie niezmiennie zachowywana.
Na dowód czego wydany zosta" akt niniejszy, opatrzony piecz#ci Rzeczypospolitej Polskiej.
Dano w Warszawie dnia 2 listopada 1994 r.

